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Превоз на свињи
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Биди внимателен кога возиш!

1. Вози внимателно
2. Нежно менувај брзини и внимателно забрзувај
3. Одржувај константна брзина
4. На кривини биди внимателен (особено на кружен тек)
5. Избегнувај силно и нагло кочење, прилагоди се на сообраќајот
6. Кога е можно вози на автопат, (лошите патишта ги зголемуваат вибрациите на возилото
и резултираат со поголема изнемоштеност кај свињите
Овој начин на возење го намалува трошењето на гориво и ја намалува емисијата на CO2
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Секогаш размислувај како возењето влијае на свињите

Здравствени проблеми
На прасињата и свињите по
пристигнувањето:
• Респираторни и дигестивни
нарушувања

33

22 Квалитет на месото

Потенцијален стрес и
• Крварења и други оштетувања
непријатност
на трупот
• Губење на рамнотежа
• Несоодветен ”pH” и боја на
• Болести кои можат да се
• Исцрпеност од возење
месото во кланицата
развијат по неколку недели
• Проблеми со движење
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Напивање на свињите

Проверка: За време на патувањето

• Соодветната температура во возилото
може да се процени со утврдување на
вкочанетост
на
свињите
(висока
температура,
лоша
вентилација,
пренатрупаност). Групирање (стискање)
на свињите може да индицира дека
животните чувствуваат студ

За патување подолго од 8 часа:

• При долги патувања неопходна е
вештачка вентилација

• Проверете дали свињите пијат вода на секоја
пауза

• Системот за пиење треба да биде во добра
работна состојба, дизајнирана и поставена
така што сите свињи можат да ги користат
• Вкупниот капацитет на резервоарите за вода
за секој вид на транспорт треба да биде најмалку
1,5% од смакс. Носивост на возилото

Health and
Food Safety

Соодветна температура: од 5°C до 30°C
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При жешко време: обезбеди добра вентилација!

1. Секогаш отворајте ги сите странични
капаци или прегради
2. Вклучете го системот за вентилација при
запирање, ако е достапно (задолжително
за патување повеќе од 8 часа). Системот
за вентилација треба да обезбеди
рамномерна дистрибуција низ возилото,
со минимален проток на воздух со
капацитет од 60 m3 / h / 100 kg тежина на
товарот. Треба може да работи повеќе од
4 часа, независно од моторот на возилото
(отстапување дозволено за земјитечленки со патувања помали од 12 часа)
3. Контролирајте ја температурата во
внатрешноста
и
прилагодите
ја
вентилацијата
4. Паркирајте го возилото во сенка
5. Доколку е можно освежете ги свињите
кои имаат знаци на топлотен стрес со
помош на прскалки, непосредно пред
тргнувањето
во
комбинација
со
механичката вентилација
6. Дајте им вода за пиење на свињите
Добра вентилација: отворете ги сите странични прегради и капаци при товарење , освен кога е многу ладно време
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При ладно време: обезбеди температурата да биде соодветна!

1.

Приспособувајте ги отворите за
вентилација за да ја зголемите или
намалите вентилацијата за време на
возењето

2.

При запирање, намалете го отворот
за вентилација од страната на
правецот на ветрот и отворете го од
другата страна
Бидете сигурни дека температурата
внатре во камионот на сите места
останува соодветна (5°-30 °)
Додајте дополнителни прегради,
доколку се достапни, за заштита на
свињите од ветер или дожд

3.
4.
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